
Veelgestelde Vragen

algemeen

Het terrein wordt uitgegeven in mandeligheid, wat betekent dit?

Het uitgeven van gronden in mandeligheid is een vorm van gemeenschappelijk eigendom. U bent samen met 

de eigenaren van de andere woningen mede-eigenaar van de in mandeligheid uitgegeven gronden. U bent 

samen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het terrein. Houdt er rekening mee dat u hiervoor 

een maandbijdrage van tussen de € 60 - € 80 moet betalen. 

Voor meer informatie over mandeligheid verwijzen wij naar het ‘informatieblad mandeligheid’.

Hoe ziet het mandelig terrein/ park eruit?

Het mandelig terrein bestaat uit het park en de erftoegangswegen met parkeerplaatsen. De inrichting is 

weergegeven in de situatietekening. 

Wanneer wordt er gestart met de bouw?

De verkoop gebeurt onder het voorbehoud dat alle woningen onvoorwaardelijk zijn verkocht. Een tweede 

voorbehoud is dat garantie-instituut SWK, die het project op dit moment technisch en contractueel kritisch 

beoordeelt, een planacceptatie afgeeft. Wij verwachten te starten met sloopwerkzaamheden in april 2021.

Wanneer zal de oplevering plaatsvinden?

De geprognotiseerde oplevering is de zomer van 2024.  Dit moment is indicatief, in verband met onwerkbaar 

weer of onvoorziene omstandigheden in de bouw is er enige marge opgenomen. 

Zijn de woning koop en/of huurwoningen?

De 35 grondgebonden woningen zijn allen koopwoningen. De 24 appartementen in het appartementengebouw 

aan de Kattensingel zijn bestemd voor de particuliere verhuur in de vrije sector. 

Hoe verloopt de toewijzingsprocedure?

Bij de toewijzing proberen we zoveel mogelijk kandidaten de woning toe te wijzen van hun hoogste voorkeur. 

Het kan zo zijn dat er meerdere kandidaten zijn voor een woning. In dat geval zal de woning worden 



toegewezen aan de meest concrete kandidaat. Hiervoor kijken we naar de financiële haalbaarheid. Een 

kandidaat met een financieringsverklaring heeft om die reden voorrang. Deze verklaring kunt u indienen 

met het inschrijfformulier. Er wordt overigens niet gekeken naar de datum of het tijdstip waarop u het digitale 

inschrijfformulier hebt geüpload tijdens de inschrijfperiode. 

Is er een financieel adviseur betrokken?

Ja, Vaes Finance is betrokken als financieel adviseur. 

Is er een projectnotaris?

Ja, Westerhuis Notarissen uit Gouda is aangesteld als projectnotaris. Het kiezen van een eigen notaris is niet 

mogelijk. 

Welk bouwbedrijf bouwt de woningen?

Aannemer is Van Wijnen Stolwijk, onderdeel van de landelijk opererende bouwer Van Wijnen (www.

vanwijnen.nl).

Parkeren en mobiliteit 

Hoe is het parkeren geregeld?

Iedere woning krijgt 1 parkeerplaats toegewezen. Dit kan zijn op eigen terrein of elders binnen het plangebied. 

In de situatietekening zijn de parkeerplaatsen genummerd, het nummer in een parkeervak hoort bij de woning 

met hetzelfde nummer. 

Er is geen mogelijkheid tot een tweede parkeerplaats in het plangebied of op eigen terrein. Omwille van de 

parkeerdruk geeft de gemeente Gouda ook geen parkeervergunning af voor de omliggende straten. 

Voor bezoekers zijn 8 parkeerplaatsen gereserveerd in het plangebied. De gemeente Gouda geeft geen 

bezoekersvergunning af voor de omliggende straten. 

Binnen het plangebied zijn 2 parkeerplaatsen gereserveerd voor deelmobiliteit. De definitieve keuze voor een 

aanbieder van deelmobiliteit is nog niet gemaakt, hierover voeren wij momenteel gesprekken met verschillende 

partijen. 

Zijn er laadvoorzieningen voor elektrische auto’s?

Uw toegewezen parkeerplaats is standaard niet uitgevoerd met een laadvoorziening. Het is mogelijk om deze 

laadvoorziening aan te laten leggen tijdens de bouw. Dit is een optie die u terugvindt in de woonwensenlijst. 



Als u hier verdere vragen over heeft kan de wooncoach u hier verder in helpen. 

Is het terrein openbaar toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer/ vrachtwagens?

Nee, het plangebied is bedoeld voor bestemmingsverkeer. Dat wil zeggen, bewoners en bezoekers. Het is niet 

mogelijk met grote (verhuis)vrachtwagens het terrein op te gaan. Verhuisbusjes moeten uitkomst bieden.  

Zijn de parkeerplaatsen op het terrein eigendom van de woningen?

Dit verschilt, de parkeerplaatsen van bouwnummer 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34 en 35 zijn 

op eigen terrein. De overige parkeerplaatsen zijn gesitueerd binnen het plangebied. 

Woning 

Is het bouwnummer ook het huisnummer?

Nee, de huisnummers zijn nog niet gekozen. Deze kunnen afwijken van de bouwnummers

Is de woning op eigen grond?

Ja, de grond onder de woning en de tuin is eigen grond. Het park en de bestrating wordt uitgegeven in 

mandeligheid. Voor verdere informatie omtrent mandeligheid verwijzen wij u naar het informatieblad 

mandeligheid.  

Wat voor verwarming zit er in de woningen?

Uw woning is voorzien van een lucht-water-warmtepomp. Informatie over dit systeem vindt u in de brochure 

onder downloads. 

Wat is de EPC waarde van de woning?

De EPC-waarde van uw woning is EPC 0,4. Dit is conform Bouwbesluit ten tijde van de vergunningsaanvraag. 

Op het dak van iedere woningen zijn zonnepanelen voorzien.

Kun je aanvullende opties in de woning kiezen, zoals een uitbouw? 

Ja, individuele mogelijkheden kunt u bespreken met de wooncoach.

Kan ik op het dak?

Op het dak bevinden zich zonnepanelen. In het dak is een sparing voor een dakluik opgenomen. U heeft de 

optie om hier een dakluik in te laten maken, zie hiervoor de woonwensenlijst. 


